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Verbeteren 
waterkwaliteit Meijepark

Hulp voor Oekraïners Zwembad De Wel 

Als gemeente willen we onze inwoners goed informeren. We doen dit nu onder 
andere met Nieuwkoop Nieuws en we willen weten of dit voldoet. Daarom 
onderzoeken we welke informatie u van ons wilt ontvangen, hoe vaak en op 
welke manier. Als u de onderstaande vragen beantwoordt, helpt u ons enorm. 
Het beantwoorden kost u slechts een paar minuten. 

U kunt uw ingevulde enquête opsturen naar: 
Gemeente Nieuwkoop 
Antwoordnummer 31004
2460 VB  TER AAR

U mag de enquête ook afgeven in het gemeentehuis in Nieuwveen. Vult u de enquête 
liever online in? Dat kan via denkmee.nieuwkoop.nl. U kunt hier een account aanmaken 
(of inloggen met uw bestaande account). Reageren kan t/m 31 mei 2022.

1   Wilt u informatie van de gemeente Nieuwkoop ontvangen?

  Ja – ga naar vraag 2 

  Nee – ga naar vraag 6

 

2    Waar haalt u nu uw informatie over de gemeente vandaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

 Nieuwkoop Nieuws

  Papieren versie (in de brievenbus)

  Papieren versie (ophaalpunt)

  e-mail

 Lokale dagbladen

  AD

  Leidsch Dagblad

 Lokale weekbladen

  Omroeper

  Alphens Nieuwsblad

Online

 Website van de gemeente: www.nieuwkoop.nl

 Facebook van de gemeente

 Instagram van de gemeente

 Twitter van de gemeente

 De Nieuwkoper.nl

 Nieuwkoops.nl

 Rtvhollandsmidden.nl 

  Overheid.nl

  Anders, namelijk  ____________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________

 

3. Welke van deze middelen heeft uw voorkeur?
  ___________________________________________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________
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Tegel eruit plant erin
Schulden blijf er niet 
mee zitten

Thematour Duurzaam 
VerwarmenFietsmaatjes
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DOE MEE MET DE LANDELIJKE OPSCHOONDAG!
Nog even en het is weer zover: de 
Landelijke Opschoondag! Samen gaan 
we aan de slag. Doe mee en maak 
op zaterdag 19 maart een opschoon-
wandeling.

Het schoolplein vegen, het park 
opschonen of de straten rondom 
het huis afvalvrij maken. Tijdens de 
Landelijke Opschoondag maken 
we schoon in onze eigen buurt. Zo 
worden onze buurten zwerfafvalvrije 
schoonheden waar je lentekriebels van 
krijgt. En doen we ook iets samen. 

Meedoen aan de Landelijke 
Opschoondag is makkelijk: Ga naar 
www.supportervanschoon.nl en kies hoe 
je in actie komt.

Een grijper gebruiken om makkelijk afval 
op te rapen? Dat kan! We lenen hiervoor 
afvalgrijpers uit. Haal op donderdag 17 
of vrijdag 18 maart (tussen 08.00 en 

14.00 uur) een grijper op bij de (nieuwe) 
Gemeentewerf, Ampèrestraat 2 in 
Nieuwveen. Lever deze voor 1 april weer 
in op de gemeentewerf.

NIEUWKOOP HELPT OEKRAÏNE

De oorlog in Oekraïne houdt ons 
allemaal bezig. Zo’n grote ramp hebben 
we sinds de tweede wereldoorlog 

niet meer meegemaakt in Europa. 
Er vallen onschuldige slachtoffers en 
honderdduizenden vluchtelingen hebben 
huis en haard verlaten om te ontkomen 
aan het oorlogsgeweld. Inmiddels zijn 
er landelijk en lokaal al diverse acties 
opgezet. Hier in Nieuwkoop is dat niet 
anders. 

Via nieuwkomers@nieuwkoop.nl kunnen 
inwoners hun hulpaanbod doorgeven. 

Wie vragen heeft of meer informatie 
wenst gaat naar  
www.nieuwkoop.nl/nieuwkoophelpt.

14,15 en 16 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Kijk voor meer informatie op 

www.nieuwkoop.nl/verkiezingen.

Woensdag 16 maart
Feestelijke verkiezingsavond

Maandag 21 maart
Definitieve uitslag via

nieuwkoop.nl/verkiezingen
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Compostactie

5

Sport en cultuur voor 
iedereen
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4   Welke informatie vindt u belangrijk? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

  Actuele wegwerkzaamheden (wegafsluiting)
   Algemene informatie over bijvoorbeeld zorg, 

gezondheid, duurzaamheid,  subsidies en  
veiligheid

  Beheer van openbare ruimte  (afval, groen)
   Financiën van de gemeente en belastingen
   Nieuws van de gemeenteraad
   Jubilea en lintjes
    Officiële kennisgevingen en bekendmakingen 

(zoals aanvragen voor vergunningen en  
ontheffingen en besluiten hierover, algemene 
mededelingen van de gemeente of inspraak- 
mogelijkheden)

   Specials (groen, varen, verkiezingen, duurzaam-
heid, gezondheid, energie, bewegen)

   Verslag en aankondiging van lokale bijeen- 
komsten en activiteiten 

   Woningbouwprojecten

  Anders, namelijk  __________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________

 

5   Hoe vaak wilt u deze informatie lezen?

  1x per week
  1x per 2 weken
  1x per maand 

  Anders, namelijk  __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________

 

6   Als u geen informatie wilt ontvangen, hoe blijft u dan op de hoogte van het nieuws en de ontwikkelingen binnen de 
gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)

  Niet nodig
  Via website
  Via social media
  Via lokale media (print)
  Via lokale media (online)

 Zoekmachine
  Anders, namelijk  __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________

 

Tenslotte

7   Wat is uw geboortejaar?   __________________________________________________

 
 

 

8    In of bij welke kern woont u?  
*omcirkel uw antwoord

  Nieuwkoop  -  Ter Aar  -  Langeraar  -  Korteraar  -  Papenveer  -  Nieuwveen  -  Vrouwenakker  -  Noordeinde 

 Zevenhoven  -  Noorden  -  Noordse Dorp  -  Woerdense Verlaat  -  De Meije

Na de zomerperiode van 2022 informeren wij u over de resultaten van deze enquête. 

Enquête 
NIEUWKOOP NIEUWS
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Enquête Nieuwkoop 
Nieuws De Reiskoffer Tuin en klimaatroute

102 6  7- 94  5- 8

HEEL NIEUWKOOP HELPT BIJ OPVANG OEKRAÏNERS 
Wat ongelofelijk mooi om te zien hoe 
sterk onze gemeente is. Na een tijd van 
lockdowns, coronaleed en uiteenlopende 
meningen, is het goed om te zien hoe 
verenigd onze inwoners naar voren 
treden als mensen door oorlogsgeweld 

hun land moeten verlaten. Toen eenmaal 
duidelijk werd dat Oekraïense mensen 
ook in onze gemeente opvang zochten, 
was er meteen een groot aanbod 
van allerlei soorten spullen, diensten/
activiteiten, geld en woonruimtes.

Op deze pagina een bedankje van 
een Oekraïense vluchtelinge en lees 
op pagina 4 en 5 wat voor prachtige 
initiatieven er in onze gemeente zijn.

Dankjewel 
“Twee weken na het begin van de 
oorlog besloot ik Oekraïne te verlaten 
om een veilige plek te zoeken. Allereerst 
voor mijn baby, die toen nog maar 6 
weken was. Ik wilde ook de ‘meisjes’ 
van mijn familie meenemen. Alleen mijn 
moeder, mijn zus, haar dochter en ikzelf 
met de baby konden met de auto weg. 
De mannen bleven in Oekraïne. Op 14 
maart arriveerden we in Nederland. 
Mijn vriend, die in Nederland woont en 
Oekraïense vluchtelingen helpt, stuurde 
ons naar Nieuwkoop. We zaten eerst 
even op Zuideinde 123 en later zijn we 
naar het Kennedyplein verhuisd. 

Ik ben echt blij verrast door alle 
inspanningen en aandacht van alle 
mensen en in het bijzonder het 
lokale team, om ons leven veilig en 
comfortabel te maken. Ze brachten 
zelfs bloemen en planten mee om ons 
‘thuis’ te laten voelen. Ze zorgen goed 
voor ons en vooral voor mijn moeder 
en de baby. Daar zijn we heel dankbaar 
voor. De plek waar wij verblijven is 
mooi en ruim, er wonen nu 3 families. 
De winkels, maar ook bijvoorbeeld 
de sportschool en de bushalte zijn 
vlakbij. Mijn zus is sinds april aan het 
werk en ook mijn nichtje wil aan het 
werk, naast haar onlinestudie aan de 

universiteit. Mijn moeder droomt ervan 
om weer naar huis te gaan. Ze brengt 
veel tijd door met mijn baby ‘haar 
kleine kleindochter’. Communiceren 
is lastig omdat ze geen Engels of 
Nederlands spreekt. We genieten van 
de vrijheid hier, de mensen, de natuur 
en de hartelijke ontvangst, maar onze 
gedachten zijn veelal in Oekraïne. Bij 
onze familie en onze huizen. We hopen 
dat de oorlog weer snel voorbij is en 
we terug kunnen naar ons eigen land. 
En dan? Dan hopen we jullie te kunnen 
uitnodigen om ons daar te bezoeken!”

Natalia

18 lopers van Loopgroep Ter Aar brachten op Bevrijdingsdag het 

bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Nieuwkoop. Onderweg kwamen 

zij langs de Grebbeberg om bloemen neer te leggen bij het monument voor 

de gevallen soldaten in de Tweede Wereldoorlog. Op het Lindenplein in Ter 

Aar overhandigden zij het vuur aan burgemeester Robbert-Jan van Duijn.

4 mei bezocht 

locoburgemeester Gerben 

van Duin het bruidspaar 

Janmaat - van Harten 

in Ter Aar. 

De heer en mevrouw 

Janmaat waren zestig jaar 

getrouwd en dat is reden 

voor een gemeentelijke 

felicitatie die vergezeld ging 

van een mooie bos bloemen.
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 COLOFON
 GEMEENTE NIEUWKOOP

info@nieuwkoop.nl
www.nieuwkoop.nl
Facebook: gemeentenieuwkoop
Twitter: gemnieuwkoop
Instagram: @gemeentenieuwkoop
Telefoon: 14 0172
Bereikbaar: ma t/m do van 8.30 tot 17 uur en  
vr van 8.30 tot 13.00 uur
Postbus 1, 2460 AA Ter Aar

 OPENINGSTIJDEN
ma t/m do 8.30 – 17.00 uur, do van 17.45 tot 20.00
en vr 8.30 – 13.00 uur
Bezoekadres: Teylersplein 1, 2441 LE Nieuwveen
Klant Contact Centrum: op afspraak via 
www.nieuwkoop.nl of tel. 14 0172

 MILIEUSTRAAT
Ampèrestraat 4, Nieuwveen
Milieustraat open op maandag, woensdag, 
vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur
Maak van tevoren een afspraak via 
www.nieuwkoop.nl of tel. 14 0172

 MELDINGEN
Openbare ruimte: www.verbeterdebuurt.nl
Overige meldingen: www.nieuwkoop.nl (of 14 0172)
Urgente meldingen openbare ruimte buiten 
kantoortijden: bel. 0172 521188
Zeer dringende klachten buiten werktijden of bij 
acuut milieugevaar bel 0900 8844

 NIEUWKOOP NIEUWS
Uitgave: Gemeente Nieuwkoop
E-mail redactie: communicatie@nieuwkoop.nl
Realisatie: Skrid Media BV
Drukwerk: Drukkerij Holland BV
Verspreiding: Bezorging Maasstad BV
Klachten of opmerkingen over de verspreiding?
info@skridmedia.nl of 088 5062301
of via www.nieuwkoop.nl (meldingen)

U ontvangt dit blad op woensdag of 
donderdag in de oneven weken.

NIEUWKOOP NIEUWS PER
MAIL ONTVANGEN?
Schrijf u in op
www.nieuwkoop.nl/nieuwkoop-nieuws

U ontvangt het blad dan al eerder.

FEESTDAGEN, OPENINGSTIJDEN EN AFVAL
• Hemelvaartsdag 26 mei: gemeentehuis en Milieustraat gesloten 
• Vrijdag 27 mei: gemeentehuis gesloten, Milieustraat open 
• Tweede Pinksterdag (6 juni): gemeentehuis en Milieustraat gesloten 
 
Afvalinzameling

Op Hemelvaartsdag en met Pinksteren zamelt Cyclus geen afval in. Kijk 
in de digitale afvalkalender voor de aangepaste inzameldagen. U kunt 
de digitale afvalkalender raadplegen via www.cyclusnv.nl of download 
de gratis app voor iOS en Android. 

VERLENGEN RIJBEWIJS VANAF 
1 JULI ONLINE 
Met ingang van 1 juli 2022 kunt u de verlenging van uw rijbewijs ook online 
aanvragen via de website van de RDW (www.rdw.nl). U kunt het rijbewijs al na 
twee werkdagen ophalen in het gemeentehuis. Voor het ophalen maakt u online 
een afspraak via www.nieuwkoop.nl. Online aanvragen is alleen mogelijk bij het 
verlengen van het rijbewijs of bij uitbreiding van categorieën. Iemand die voor het 
eerst een rijbewijs aanvraagt, gaat hiervoor nog wel naar het gemeentehuis. 
 
Erkende fotograaf 
Om het rijbewijs online te verlengen, is een pasfoto nodig die is gemaakt bij 
een erkende fotograaf of fotocabine. Een overzicht van erkende fotografen en 
fotocabines staat op de locatiewijzer op www.rdw.nl/locatiewijzer. De fotocabine 
in het gemeentehuis is ook geschikt voor het maken van foto’s voor het online 
verlengen van uw rijbewijs. 
 
Hoe werkt het? 
• Laat een pasfoto maken bij een door de RDW erkende fotograaf of fotocabine.
• De fotograaf of fotocabine stuurt de foto digitaal naar de RDW.
• Log in met de DigiD-app met ID-check op www.rdw.nl/rijbewijsverlengen en doe 

de aanvraag. 
• Na twee werkdagen kunt u op afspraak het rijbewijs ophalen in het 

gemeentehuis in Nieuwveen.

WATERKWALITEIT VERBETEREN 
MEIJEPARK 
De Omgevingsdienst Midden-Holland 
heeft voor het Meijepark een permanent 
negatief zwemadvies afgegeven voor 
het zwemseizoen 2022, omdat de 
waterkwaliteit niet voldoet. Om de 
waterkwaliteit te verbeteren hebben 
wij een pomp geplaatst die vanuit de 
Gemeentevaart vers water naar de 
zwemlocatie pompt. 

De pomp werkt zoveel mogelijk ‘s 
nachts. Als het nodig is om de pomp 
overdag aan te zetten dan wordt er op 
een rustig tempo gepompt, zodat dit 
geen gevaar vormt voor zwemmers. 

Meer lezen over de waterkwaliteit en de 
maatregelen? Scan de QR-code. Heeft u 
vragen? Dan kunt u bellen naar 14 0172.
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UP-TO-DATE BLIJVEN 
Kijk regelmatig op www.raadnieuwkoop.nl voor de actuele agenda van de gemeenteraad.

NIEUWS 
UIT DE 
RAAD

FINANCIËLE STUKKEN AANGEBODEN AAN DE RAAD 
Het college van B&W heeft de ‘financiële stukken’ (jaarstukken 
2021, voorjaarsnota 2022 en uitgangspunten voor de 
begroting 2023) aan de gemeenteraad aangeboden. U kunt 
de stukken inzien op de homepage van de gemeenteraad, 
www.raadnieuwkoop.nl. 

Jaarstukken 2021
Met de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) legt het 
college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad 
over wat zij hebben gedaan en uitgegeven in 2021. Ook de 
accountant beoordeelt de jaarstukken. Hij stelt onder andere 
vast of de baten en lasten rechtmatig tot stand kwamen. 
Hiervan stelt hij een rapport op dat wordt aangeboden aan de 
raad.
 
Voorjaarsnota 2022
Met de voorjaarsnota informeert het college van B&W de 
gemeenteraad over de stand van zaken over het lopende 
begrotingsjaar 2022.
 
Uitgangspuntennotitie
De uitgangspuntennotitie is de voorbereiding voor het 

opstellen van de programmabegroting 2023. Hierin staan 
de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren. In de 
programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar 
stelt aan het college van B&W voor de uitvoering van beleid.
 
Programma’s
De financiële stukken zijn verdeeld in zogenaamde 
‘programma’s’. Per programma wordt er gekeken naar 
het beleid en de cijfers. De programma’s zijn: ruimtelijke 
ontwikkeling, ruimtelijk beheer, sociaal domein, bestuur 
en dienstverlening, bedrijfsvoering en algemene 
dekkingsmiddelen.
 
Verantwoording door het college op 16 juni
De raad biedt het college de mogelijkheid om verantwoording 
af te leggen (inhoudelijk en financieel) aan de gemeenteraad 
én aan inwoners over het gevoerde beleid. Dit gebeurt op 
donderdagavond 16 juni vanaf 20.00 uur. 

Kijk live mee via www.raadnieuwkoop.nl. 
 
De raad neemt 30 juni 2022 een besluit over deze stukken.

De volgende meningsvormende raad is gepland op 9 juni. Op de agenda staan waarschijnlijk veel agendapunten. 
Wat precies? Dat kunt u eind mei op www.raadnieuwkoop.nl zien.

TERUGBLIK RAADSVERGADERING 12 MEI 
Alle raadsvoorstellen die op de agenda stonden zijn ongewijzigd aangenomen.
 

Kees Hagenaars, ruim 20 jaar raadslid, 
was bij de afscheidsraad op 24 maart 
afwezig. Een afscheidsspeech van de 
toenmalige nestor, de voorzitter van de 
raad en van zijn eigen fractievoorzitter 
heeft hij al online kunnen aanhoren. 

De burgemeester reikte Kees Hagenaars 
op 20 mei alsnog een koninklijke 
onderscheiding als lid in orde van Oranje-
Nassau uit.
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HEEL NIEUWKOOP HELPT BIJ OPVANG 
OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN 

Vervolg van voorpagina

Het is onmogelijk om iedereen op deze 
pagina’s te benoemen, maar onze dank 
voor alle hulp is groot.  
 
Eerste opvang bij particulieren
De eerste mensen werden opgevangen 
bij mensen thuis. Soms gewoon in 
huis, maar ook bij mensen die een 
tweede (vakantie) woning hebben. De 
eigenaren van de grofsmederij aan 
het Nieuwkoopse Zuideinde boden 
een eerste grote locatie aan. Met een 
team van vrijwilligers en al in de regio 
verblijvende Oekraïners is die locatie 
zeer snel ingericht en inmiddels wappert 
daar al een tijdje de Oekraïense vlag.
 
Fijne steun van kerken
De Christelijk Gereformeerde Kerk 
stelde de leegstaande pastorie aan de 
Beatrixlaan in Nieuwkoop beschikbaar 
en in Nieuwveen was dat het geval 
met de pastorie van de Nicolaaskerk. 
Loek Egberts voerde een grote groep 
vrijwilligers aan in Nieuwveen: “Binnen 
de kortste keren stond er een groep 
van ruim dertig vrijwilligers klaar om te 
helpen. Er moest oude vloerbedekking 
uit en nieuwe erin. Muren sauzen, een 

badkamer maken, een kookplaat en 
een aanrecht in de keuken plaatsen 
en er was ook een nieuwe boiler 
nodig. Het is mooi dat veel mensen 
willen helpen, maar het is helemaal 
super als je dan ziet dat ook diverse 
bedrijven veel materiaal of diensten 
gratis geven. Geweldig! Het was nog 
wel even spannend om het tijdig af 
te hebben, maar het is gelukt. Vanuit 
onze werkgroep hebben we ook nog 
een beetje contact, omdat een van 
de gehuisveste vluchtelingen Engels 
spreekt.”

  

Meer locaties
En zo ging het eigenlijk overal. Vanuit de 
gemeentelijke panden is de voormalige 
Rabobank in Nieuwkoop, Parola in 
Langeraar en het peuterspeelzaaldeel 
van de Ringkant ingezet. Vaak nog 
voordat de brieven aan de omwonenden 
waren uitgedeeld, stonden er al mensen 
klaar om te helpen.

Woningstichting Nieuwkoop wacht nog 
even met de verkoop van Sassenoord 
in Nieuwveen en ook deze locatie is 
inmiddels ingezet voor de opvang van 
vluchtelingen. Overigens niet alleen voor 
Oekraïense vluchtelingen, want er zijn 
meer oorlogen in de wereld of landen 
waar het niet veilig is. Een groep van vier 
Syrische mannen heeft bijvoorbeeld ook 
een ruimte in Sassenoord betrokken.

De inzet van vrijwilligers is fantastisch 
Monique Gehlen is zo’n vrijwilliger: 
“Het lot van deze mensen gaat mij 
aan het hart. Ik wil helpen, iets doen, 
maar hoe? Een telefoontje naar de 
gemeente blijkt een goede start. Een 
dag later werd ik al benaderd of ik zin 
had om samen met Siska van Halteren 
(gemeente Nieuwkoop) de inrichting 
van 2 opvanglocaties te coördineren. 
Ja, natuurlijk! En wat een bijzondere 
week werd dit. Locaties bezoeken, 
inventariseren wat aanwezig is en wat 
nog nodig is, to do lijsten opstellen. 
Hebben we nu echt aan alles gedacht? 
Brandblusser, EHBO-doos, traphekjes, 
potten en pannen? Een week keihard 
werken met als eindresultaat dat er 
binnen 1 week twee opvanglocaties 
gereed waren voor in totaal ca 25 
personen. 

Mijn persoonlijke hoogtepunten? 
Samen met onze wijkagenten de 
bedden opmaken, na een facebook-
oproep voor vrijwilligers gewoonweg 
te veel reacties krijgen en ’s ochtends 
bij de locatie aankomen en zien dat de 
stoep vol staat met spullen. In de week 
dat ik betrokken was bij de inrichting 
van deze locaties heb ik van dichtbij 
mogen ervaren waar onze gemeente 
groot in is. Wat een saamhorigheid, wat 
een inzet van vrijwilligers, mensen die 
huisvesting ter beschikking stellen en 
spullen aanbieden. En hoeveel werk 
ook… ik hoop stiekem dat het maar 
voor korte duur is. En of het nou om 
een timmerklusje gaat, het ophangen 
van een traphekje of bedden in elkaar 
zetten, altijd waren er bereidwillige 
handen. Heel vaak ook vergezeld van 
Oekraïners zelf, want gevlucht of niet: ze 
houden van aanpakken!”

Oekraïense jeugd en jongeren van Evangelische Gemeente De Brug tijdens een sportieve 
‘Alive’ bijeenkomst in De Steupel.

Vrijwilligers Nicolaaskerk.
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Bedrijven, kinderen, scholen iedereen 
helpt mee
Het gaat te ver om al het aanbod te 
benoemen, maar een greep daaruit 
geeft een mooi inkijkje. Vanuit het 
Zwaluwnest kwamen bedden, kasten 
en servies. Rosa Underwear bood al 
haar outlet aan (pyjama’s, kleding en 
ondergoed). Daarnaast hield Rosa een 
actie die 600 euro opleverde. Sabine 
Zimmer zegt hierover: “Ik vind dat 
ieder mens zijn of haar steentje kan 
bijdragen om het leed in deze wereld 
te verzachten. Natuurlijk heb ik geld 
overgemaakt naar Giro 555, maar als 
ondernemer kan ik ook wat betekenen. 
Door BH’s te verkopen met korting 
probeerde ik mijn omzet te verhogen 
en daarbij gaf ik voor elke ingeleverde 
oude BH 5 euro. Dat liep nog best op en 
het is fijn om te zien dat veel klanten 
meeleven en ook een bijdrage leveren.”

Ook Etos hield een inzamelingsactie en 
Hema hielp met beddengoed. Comforta 
bood schoenen aan en allerlei bedrijven 
hebben zich aangemeld voor werk. 
TradeFrm uit Nieuwveen levert gebruikte 
fietsen voor vluchtelingen. Maar ook 
scholen, serviceclubs zoals Rotary en 
Lions bieden diensten en goederen aan.

Een meisje uit Nieuwkoop kocht 
een mooie kinderwagen, glaswerk 
en drinkbekers, nadat ze eerst 
lege flessen verzamelde voor het 
statiegeld. Inwoners komen spontaan 
een tas vol boodschappen of spullen 
op een locatie brengen. Kerken, 
gezinnen, verenigingen en vrijwilligers 
bieden leuke activiteiten aan. 
Palmtakken maken, pannenkoeken 
bakken, activiteiten in de speeltuin, 
sportactiviteiten voor tieners en 
zelfs een lunch met Oekraïense 
hapjes. Een school heeft rugtasjes 
met broodtrommel en drinkbekers 
aangeboden voor de kinderen. De 
schooljeugd heeft het benodigde geld 
zelf ingezameld door allerlei acties te 
starten. Winkels in Nieuwkoop zamelen 
spullen in om naar de Oekraïne te 
brengen. Er gaan regelmatig volle 
vrachtwagens op weg.
 
Samenwerken via de App
Na een oproep op de gemeentelijke 
website of facebook staan er 
klusjesmannen of schoonmakers klaar 
en ook tolken bieden hun hulp aan. 
De samenwerking lukt vooral goed, 
omdat er een appgroep is aangemaakt. 
Veel helpers zijn toegevoegd in deze 
app en ook de Oekraïense mensen en 
vrijwilligers van vluchtelingenwerk zitten 
in deze appgroep. Als er hulp nodig is, 
staat iedereen paraat!
 
Onderwijs
Onder de vluchtelingen uit Oekraïne zijn 
veel kinderen, voor hen is het belangrijk 
dat ze onderwijs kunnen volgen. In 
Nieuwkoop is een locatie geopend bij 
de Buytewech scholen en in Kaag en 
Braassem in Rijnsaterwoude. Op deze 
twee locaties krijgen nu ongeveer 30 
kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar 
onderwijs. 
Naast de lessen Nederlands, Engels, 
rekenen, creatief en sport & spel is er 
ook ruimte om hun eigen onderwijs 
te volgen vanuit Oekraïne. Het is 
belangrijk dat de kinderen elkaar 
kunnen ontmoeten en dat de school 
een fijne en veilige plek voor ze is. 
Dat lukt dankzij onderwijspersoneel 
en vrijwilligers. Lizzy Buntsma van SPO 
WijdeVenen: ” De kinderen komen 
steeds meer los, hebben het naar hun 
zin en vinden het fijn om naar school te 
komen, ze zijn heel leergierig.” 

Een Oekraïense zwemcoach mag bij 
zwembad de Wel de kinderen leren 
zwemmen en meerdere Oekraïense 
leerkrachten geven les op school. De 
kinderen die ouder zijn dan 12 jaar 
gaan naar de internationale schakelklas 
op het Groene Hart Leerpark in Alphen 
aan den Rijn.
 
Nog niet voorbij
Uiteraard hopen wij dat de mensen 
weer snel terug kunnen naar Oekraïne, 
waar ze familie, huis en haard hebben 
achtergelaten. Inmiddels hebben wij 
als Nieuwkoopse samenleving ruim 
100 mensen ontvangen. Maar we 
verwachten dat er meer mensen 
komen, want de oorlog is helaas 
nog niet voorbij. Aanpassing en 
integratie gaat echter snel, mede 
dankzij taallessen de bibliotheek. Er 
zijn al vluchtelingen aan het werk bij 
bedrijven en ook bij onze gemeentelijke 
organisatie. 

Meer informatie 
Wie goederen of diensten wil 
aanbieden kan dat nog steeds 
doen door een e-mail te sturen aan 
nieuwkomers@nieuwkoop.nl. We 
nemen pas contact met u op als we 
het ook daadwerkelijk willen gebruiken. 
Kleding mag naar kledingbank in 
Alphen aan den Rijn 
(www.kledingmarkt-groenehart.nl). 
Meer informatie ook op 
www.nieuwkoop.nl.

Regenboogtekeningen van de  schooljeugd.

Blij met mooie wandelwagen voor 
haar kleine nichtje.
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Als gemeente willen we onze inwoners goed informeren. We doen dit nu onder 
andere met Nieuwkoop Nieuws en we willen weten of dit voldoet. Daarom 
onderzoeken we welke informatie u van ons wilt ontvangen, hoe vaak en op 
welke manier. Als u de onderstaande vragen beantwoordt, helpt u ons enorm. 
Het beantwoorden kost u slechts een paar minuten. 

U kunt uw ingevulde enquête opsturen naar: 
Gemeente Nieuwkoop 
Antwoordnummer 31004
2460 VB  TER AAR

U mag de enquête ook afgeven in het gemeentehuis in Nieuwveen. Vult u de enquête 
liever online in? Dat kan via denkmee.nieuwkoop.nl. U kunt hier een account aanmaken 
(of inloggen met uw bestaande account). Reageren kan t/m 31 mei 2022.

1   Wilt u informatie van de gemeente Nieuwkoop ontvangen?

  Ja – ga naar vraag 2 

  Nee – ga naar vraag 6

 

2    Waar haalt u nu uw informatie over de gemeente vandaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

 Nieuwkoop Nieuws

  Papieren versie (in de brievenbus)

  Papieren versie (ophaalpunt)

  e-mail

 Lokale dagbladen

  AD

  Leidsch Dagblad

 Lokale weekbladen

  Omroeper

  Alphens Nieuwsblad

Online

 Website van de gemeente: www.nieuwkoop.nl

 Facebook van de gemeente

 Instagram van de gemeente

 Twitter van de gemeente

 De Nieuwkoper.nl

 Nieuwkoops.nl

 Rtvhollandsmidden.nl 

  Overheid.nl

  Anders, namelijk  ____________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________

 

3. Welke van deze middelen heeft uw voorkeur?
  ___________________________________________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________

NR. 290 
14 MAART 

2022

Tegel eruit plant erin
Schulden blijf er niet 
mee zitten

Thematour Duurzaam 
VerwarmenFietsmaatjes

2

DOE MEE MET DE LANDELIJKE OPSCHOONDAG!
Nog even en het is weer zover: de 
Landelijke Opschoondag! Samen gaan 
we aan de slag. Doe mee en maak 
op zaterdag 19 maart een opschoon-
wandeling.

Het schoolplein vegen, het park 
opschonen of de straten rondom 
het huis afvalvrij maken. Tijdens de 
Landelijke Opschoondag maken 
we schoon in onze eigen buurt. Zo 
worden onze buurten zwerfafvalvrije 
schoonheden waar je lentekriebels van 
krijgt. En doen we ook iets samen. 

Meedoen aan de Landelijke 
Opschoondag is makkelijk: Ga naar 
www.supportervanschoon.nl en kies hoe 
je in actie komt.

Een grijper gebruiken om makkelijk afval 
op te rapen? Dat kan! We lenen hiervoor 
afvalgrijpers uit. Haal op donderdag 17 
of vrijdag 18 maart (tussen 08.00 en 

14.00 uur) een grijper op bij de (nieuwe) 
Gemeentewerf, Ampèrestraat 2 in 
Nieuwveen. Lever deze voor 1 april weer 
in op de gemeentewerf.

NIEUWKOOP HELPT OEKRAÏNE

De oorlog in Oekraïne houdt ons 
allemaal bezig. Zo’n grote ramp hebben 
we sinds de tweede wereldoorlog 

niet meer meegemaakt in Europa. 
Er vallen onschuldige slachtoffers en 
honderdduizenden vluchtelingen hebben 
huis en haard verlaten om te ontkomen 
aan het oorlogsgeweld. Inmiddels zijn 
er landelijk en lokaal al diverse acties 
opgezet. Hier in Nieuwkoop is dat niet 
anders. 

Via nieuwkomers@nieuwkoop.nl kunnen 
inwoners hun hulpaanbod doorgeven. 

Wie vragen heeft of meer informatie 
wenst gaat naar  
www.nieuwkoop.nl/nieuwkoophelpt.

14,15 en 16 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Kijk voor meer informatie op 

www.nieuwkoop.nl/verkiezingen.

Woensdag 16 maart
Feestelijke verkiezingsavond

Maandag 21 maart
Definitieve uitslag via

nieuwkoop.nl/verkiezingen
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4   Welke informatie vindt u belangrijk? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

  Actuele wegwerkzaamheden (wegafsluiting)
   Algemene informatie over bijvoorbeeld zorg, 

gezondheid, duurzaamheid,  subsidies en  
veiligheid

  Beheer van openbare ruimte  (afval, groen)
   Financiën van de gemeente en belastingen
   Nieuws van de gemeenteraad
   Jubilea en lintjes
    Officiële kennisgevingen en bekendmakingen 

(zoals aanvragen voor vergunningen en  
ontheffingen en besluiten hierover, algemene 
mededelingen van de gemeente of inspraak- 
mogelijkheden)

   Specials (groen, varen, verkiezingen, duurzaam-
heid, gezondheid, energie, bewegen)

   Verslag en aankondiging van lokale bijeen- 
komsten en activiteiten 

   Woningbouwprojecten

  Anders, namelijk  __________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________

 

5   Hoe vaak wilt u deze informatie lezen?

  1x per week
  1x per 2 weken
  1x per maand 

  Anders, namelijk  __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________

 

6   Als u geen informatie wilt ontvangen, hoe blijft u dan op de hoogte van het nieuws en de ontwikkelingen binnen de 
gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)

  Niet nodig
  Via website
  Via social media
  Via lokale media (print)
  Via lokale media (online)

 Zoekmachine
  Anders, namelijk  __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________

 

Tenslotte

7   Wat is uw geboortejaar?   __________________________________________________

 
 

 

8    In of bij welke kern woont u?  
*omcirkel uw antwoord

  Nieuwkoop  -  Ter Aar  -  Langeraar  -  Korteraar  -  Papenveer  -  Nieuwveen  -  Vrouwenakker  -  Noordeinde 

 Zevenhoven  -  Noorden  -  Noordse Dorp  -  Woerdense Verlaat  -  De Meije

Na de zomerperiode van 2022 informeren wij u over de resultaten van deze enquête. 

Enquête 
NIEUWKOOP NIEUWS
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Als gemeente willen we onze inwoners goed informeren. We doen dit nu onder 
andere met Nieuwkoop Nieuws en we willen weten of dit voldoet. Daarom 
onderzoeken we welke informatie u van ons wilt ontvangen, hoe vaak en op 
welke manier. Als u de onderstaande vragen beantwoordt, helpt u ons enorm. 
Het beantwoorden kost u slechts een paar minuten. 

U kunt uw ingevulde enquête opsturen naar: 
Gemeente Nieuwkoop 
Antwoordnummer 31004
2460 VB  TER AAR

U mag de enquête ook afgeven in het gemeentehuis in Nieuwveen. Vult u de enquête 
liever online in? Dat kan via denkmee.nieuwkoop.nl. U kunt hier een account aanmaken 
(of inloggen met uw bestaande account). Reageren kan t/m 31 mei 2022.

1   Wilt u informatie van de gemeente Nieuwkoop ontvangen?
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 Nieuwkoop Nieuws

  Papieren versie (in de brievenbus)

  Papieren versie (ophaalpunt)

  e-mail

 Lokale dagbladen

  AD

  Leidsch Dagblad

 Lokale weekbladen

  Omroeper

  Alphens Nieuwsblad

Online

 Website van de gemeente: www.nieuwkoop.nl

 Facebook van de gemeente

 Instagram van de gemeente

 Twitter van de gemeente

 De Nieuwkoper.nl

 Nieuwkoops.nl

 Rtvhollandsmidden.nl 

  Overheid.nl

  Anders, namelijk  ____________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 
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3. Welke van deze middelen heeft uw voorkeur?
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   ___________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________

NR. 290 
14 MAART 

2022

Tegel eruit plant erin
Schulden blijf er niet 
mee zitten

Thematour Duurzaam 
VerwarmenFietsmaatjes

2

DOE MEE MET DE LANDELIJKE OPSCHOONDAG!
Nog even en het is weer zover: de 
Landelijke Opschoondag! Samen gaan 
we aan de slag. Doe mee en maak 
op zaterdag 19 maart een opschoon-
wandeling.

Het schoolplein vegen, het park 
opschonen of de straten rondom 
het huis afvalvrij maken. Tijdens de 
Landelijke Opschoondag maken 
we schoon in onze eigen buurt. Zo 
worden onze buurten zwerfafvalvrije 
schoonheden waar je lentekriebels van 
krijgt. En doen we ook iets samen. 

Meedoen aan de Landelijke 
Opschoondag is makkelijk: Ga naar 
www.supportervanschoon.nl en kies hoe 
je in actie komt.

Een grijper gebruiken om makkelijk afval 
op te rapen? Dat kan! We lenen hiervoor 
afvalgrijpers uit. Haal op donderdag 17 
of vrijdag 18 maart (tussen 08.00 en 

14.00 uur) een grijper op bij de (nieuwe) 
Gemeentewerf, Ampèrestraat 2 in 
Nieuwveen. Lever deze voor 1 april weer 
in op de gemeentewerf.

NIEUWKOOP HELPT OEKRAÏNE

De oorlog in Oekraïne houdt ons 
allemaal bezig. Zo’n grote ramp hebben 
we sinds de tweede wereldoorlog 

niet meer meegemaakt in Europa. 
Er vallen onschuldige slachtoffers en 
honderdduizenden vluchtelingen hebben 
huis en haard verlaten om te ontkomen 
aan het oorlogsgeweld. Inmiddels zijn 
er landelijk en lokaal al diverse acties 
opgezet. Hier in Nieuwkoop is dat niet 
anders. 

Via nieuwkomers@nieuwkoop.nl kunnen 
inwoners hun hulpaanbod doorgeven. 

Wie vragen heeft of meer informatie 
wenst gaat naar  
www.nieuwkoop.nl/nieuwkoophelpt.

14,15 en 16 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Kijk voor meer informatie op 

www.nieuwkoop.nl/verkiezingen.

Woensdag 16 maart
Feestelijke verkiezingsavond

Maandag 21 maart
Definitieve uitslag via

nieuwkoop.nl/verkiezingen
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4   Welke informatie vindt u belangrijk? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

  Actuele wegwerkzaamheden (wegafsluiting)
   Algemene informatie over bijvoorbeeld zorg, 

gezondheid, duurzaamheid,  subsidies en  
veiligheid

  Beheer van openbare ruimte  (afval, groen)
   Financiën van de gemeente en belastingen
   Nieuws van de gemeenteraad
   Jubilea en lintjes
    Officiële kennisgevingen en bekendmakingen 
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ontheffingen en besluiten hierover, algemene 
mededelingen van de gemeente of inspraak- 
mogelijkheden)

   Specials (groen, varen, verkiezingen, duurzaam-
heid, gezondheid, energie, bewegen)

   Verslag en aankondiging van lokale bijeen- 
komsten en activiteiten 

   Woningbouwprojecten

  Anders, namelijk  __________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 
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5   Hoe vaak wilt u deze informatie lezen?

  1x per week
  1x per 2 weken
  1x per maand 

  Anders, namelijk  __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________

 

6   Als u geen informatie wilt ontvangen, hoe blijft u dan op de hoogte van het nieuws en de ontwikkelingen binnen de 
gemeente? (meerdere antwoorden mogelijk)

  Niet nodig
  Via website
  Via social media
  Via lokale media (print)
  Via lokale media (online)
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  Anders, namelijk  __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________

 

Tenslotte

7   Wat is uw geboortejaar?   __________________________________________________

 
 

 

8    In of bij welke kern woont u?  
*omcirkel uw antwoord

  Nieuwkoop  -  Ter Aar  -  Langeraar  -  Korteraar  -  Papenveer  -  Nieuwveen  -  Vrouwenakker  -  Noordeinde 

 Zevenhoven  -  Noorden  -  Noordse Dorp  -  Woerdense Verlaat  -  De Meije

Na de zomerperiode van 2022 informeren wij u over de resultaten van deze enquête. 

Enquête 
NIEUWKOOP NIEUWS
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RUIMTE VOOR TERRAS OP HET REGHTHUYSPLEIN
Voor een nog aantrekkelijker 
Reghthuysplein komt er meer ruimte 
voor terras. 

Binnenkort verdwijnt ongeveer de 
helft van de parkeerplaatsen van het 

plein. In de blauwe parkeerschijfzones 
verandert er ook iets. Aan de Kolfbaan 
en de Dorpsstraat tussen huisnummer 
50 en 117 is een aanpassing van 
plaatsen naar de blauwe zone en op het 
parkeerdek aan de Achterweg geldt er 

geen blauwe zone meer. Omwonenden 
van het Reghthuysplein zijn inmiddels 
geïnformeerd met een nieuwsbrief. 
Binnenkort verwijzen extra borden 
naar de parkeermogelijkheden op het 
parkeerdek.

AFSLUITING GERBERASTRAAT NOORDEN
Vanaf februari werkt aannemer Rietveld 
in de Gerberastraat in Noorden aan 
de bestrating en de riolering. Tot en 
met juli zijn er diverse afsluitingen. 
Vanaf maandag 23 mei starten 
werkzaamheden in het doorgaande 
deel van de Gerberastraat (tussen 
de parkeerplaats van NSV’46 en 
de Anjerstraat). Dit deel van de 
Gerberastraat is afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Verkeer wordt 

omgeleid, fietsers (afstappen) en 
voetgangers kunnen er wel langs.
 
Op de hoogte blijven van het project? 
Download de BouwApp en volg ‘De 
Kuil Noorden’. Download de BouwApp 
gratis in de Playstore van Google of de 
Appstore van Apple. Zoek het project: 
De Kuil Noorden. Voeg het project toe 
aan uw favorieten. Vanaf nu krijgt u een 
melding van de updates.

RUIM 250 INWONERS DENKEN MEE OVER LOCATIE NIEUW ZWEMBAD 

We onderzoeken mogelijke locaties 
voor de bouw van een nieuw zwembad 
De Wel. Een alternatief is renovatie van 
het huidige bad. Uiteindelijk neemt de 
gemeenteraad hier in het najaar van 
2022 een beslissing over. 

Platform Denkmee
Als onderdeel van het onderzoek 
vroegen we aan onze inwoners mee te 
denken over de voor- en nadelen van 
drie mogelijke locaties. Meer dan 250 
inwoners dachten mee via het platform 
Denkmee.nieuwkoop.nl. 

Er is zeer waardevolle informatie 
ingebracht wat het locatieonderzoek 
versterkt. Meedenken en meepraten 

op Denkmee was mogelijk tot 1 mei. 
Op dit moment verwerken we alle 
informatie en we verwachten hier 
half juni een samenvatting van te 
kunnen communiceren. De resultaten 
van Denkmee nemen we mee in het 
advies aan de gemeenteraad. In dat 
advies nemen we ook andere zaken 
mee zoals bijvoorbeeld de kosten per 
locatie, duurzaamheid en mogelijke 
samenwerkingen.

AANVRAGEN ÉÉNMALIGE ENERGIETOESLAG VANAF NU MOGELIJK! 
Huishoudens met een laag inkomen 
kunnen een eenmalige energietoeslag 
krijgen van € 800. Met dit extra geld kan 
(een deel van) de energiekosten worden 
betaald. Inwoners waarvan het inkomen 
bekend is bij de gemeente (bijvoorbeeld 
mensen met een bijstandsuitkering) en die 
voldoen aan de voorwaarden hebben de 
energietoeslag al automatisch ontvangen. 

Wel toekenning, nog geen betaling
Huishoudens die in 2022 kwijtschelding 
hebben ontvangen van gemeentelijke hef-
fingen ontvangen wel een toekennings-
brief maar nog geen betaling, omdat de 
gemeente niet beschikt over een (actueel) 
bankrekeningnummer van deze huishou-

dens. Zij ontvangen de betaling na het 
doorgeven van hun rekeningnummer. 

De energietoeslag niet automatisch 
ontvangen?
Heeft u niet automatisch de energietoe-
slag van € 800,- ontvangen en voldoet u 
wel aan de voorwaarden? Dan kunt u zelf 
de energietoeslag aanvragen.

Voorwaarden
• U woont in de gemeente Nieuwkoop.
• U heeft een geldig Nederlands iden-

titeitsbewijs of verblijft rechtmatig in 
Nederland.

• U betaalt de energiekosten van uw 
woonadres.

• Uw gezamenlijk inkomen is niet hoger 
dan 120% van het voor u geldende 
sociaal minimumbedrag per maand.

Aanvragen
De gemeente Alphen aan den Rijn voert 
de eenmalige energietoeslag uit voor de 
gemeente Nieuwkoop. 
Voor meer informatie en het indienen van 
een aanvraag gaat u naar de website van 
de gemeente Alphen aan den Rijn, 
www.alphenaandenrijn.nl. 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het 
aanvraagformulier? Neem dan contact op 
met het Serviceplein in Alphen via 
14 0172 of stuur een e-mail naar 
gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Woensdag 1 juni, vertelt Bart Buijks, 
teamleider Handhaving en Toezicht, 
tijdens de algemene ledenvergadering 
van dorpsraad het Vosje, over buurt-
preventie en veiligheid. Inwoners uit Ter 
Aar en Korteraar, zijn van harte welkom 
om 20.45 uur in IKC de Vaart in Ter Aar.
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ONDER INVLOED
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
geeft 13 juni van 20.00 tot 21.30 uur via 
Zoom een online theatervoorstelling 
‘Onder Invloed’ voor ouders van 
kinderen tussen de 10 en 18 jaar. 

Iedere jongere komt in aanraking met 
drank en drugs. Experimenteren hoort 
erbij als je jong bent. Maar onder druk 
van vrienden drinken pubers soms meer 
dan ze eigenlijk zouden willen of goed 
voor hen is. Hoe help je als ouder jouw 

kind bij het aangeven van zijn of haar 
grens? En hoe zet je pubers kritisch aan 
het denken over wat normaal is en wat 
niet? 

Tijdens deze theatervoorstelling leren 
ouders hoe zij met hun puberende zoon 
of dochter in gesprek kunnen gaan over 
drank en drugs. 

Aanmelden en meer informatie via 
www.cjgcursus.nl.

CERTIFICAAT VOOR REIZEN MET DE REISKOFFER 
Op 11 mei reikte wethouder Gerben 
van Duin een certificaat uit aan Denise 
Lem voor het succesvol afronden van 
zelfstandig reizen met De Reiskoffer.
 
Oefenen met zelfstandig reizen
Kinderen en jongeren die gebruik maken 
van speciaal onderwijs, reizen vaak van 
en naar school met een taxi van het leer-
lingenvervoer. Zij kunnen meedoen met 
het project De Reiskoffer. Via De Reis-
koffer kunnen jongeren een tijd oefenen 
met het zelfstandig reizen naar school. 
Hierdoor krijgen zij meer vrijheid en zelf-
standigheid en kunnen ze ook makkelij-
ker zelf naar andere plekken reizen. 
 
Bij dit oefenen krijgen ze begeleiding. 
Bijvoorbeeld door een vrijwilliger die 
een tijdje met ze meereist, of door het 
gebruiken van een speciale app 
(Go-OV app). In Nieuwkoop gebruikten 
al verschillende jongeren De Reiskoffer. 

Als het zelfstandig reizen goed bevalt en 
ze ronden De Reiskoffer succesvol af, 
ontvangen ze een certificaat. 
 
Uitreiking certificaat
Door de coronamaatregelen is een 
feestelijke certificaatuitreiking met alle 
deelnemers er helaas nog niet van 
gekomen. Daarom is wethouder Gerben 
van Duin langsgegaan bij een van de 
geslaagde deelnemers, Denise Lem. Zij 
heeft geoefend met zelfstandig reizen 
met hulp van de Go-OV app. Denise (19 
jaar) volgt inmiddels een mbo-opleiding 
en woont zelfstandig in een woongroep 
met begeleiding vanuit Ipse de Bruggen, 
op de Roggeveldweg, en heeft het daar 
erg naar haar zin.
 
Denise: “Het was eigenlijk best makkelijk 
om te leren reizen met de Go-OV app. 
Inmiddels reis ik alweer een tijd zelf met 
de bus, de trein of de fiets, en dat gaat 

heel goed. Hiervoor heb ik een OV-
chipkaart waarmee ik makkelijk zowel 
in de bus als in de trein kan inchecken. 
Ik reis er bijvoorbeeld mee naar school 
in Alphen, maar gebruik hem ook voor 
andere dingen. Pas ben ik met een 
vriend gaan bowlen en daar gingen we 
ook met het OV naartoe.”
 
Meer informatie over De Reiskoffer staat 
op www.dereiskoffer.nu.

ROTS EN WATER WEERBAARHEIDSTRAINING 

Is uw kind weleens onzeker of reageert 
hij of zij niet altijd goed op anderen? 
Of gaat uw kind binnenkort naar de 
middelbare school en vindt hij of zij 
dat best spannend? Meld uw kind dan 
aan voor de Rots en Watertraining. De 
training is voor kinderen van 10-12 jaar 
uit de gemeente Nieuwkoop.

Wat leert uw kind?
Door spel, bewegen en reflecteren leren 
kinderen voor zichzelf opkomen, hoe ze 
zich beter kunnen concentreren en hoe 
ze zich beter kunnen beheersen. 
 
Praktische informatie
Anneke van der Meer van Droomkind 
Coaching geeft de training. Deze bestaat 
uit een intake, 8 lessen van 1 uur en 
een evaluatie. De lessen zijn op 10, 17, 
24 juni, 1 juli, 2, 9, 16 en 23 september 

2022 van 16.00-17.00 uur op een locatie 
in Nieuwkoop. De kosten zijn 50 euro 
per deelnemer voor de totale training 
inclusief materialen. Is deze bijdrage 
voor u niet haalbaar? Neem dan contact 
op met Jong in Nieuwkoop, dan kijken 
we wat er mogelijk is. 

Aanmelden kan tot en met 31 mei door 
te mailen naar jong@nieuwkoop.nl 
of te bellen met Wendy de Waal op 
telefoonnummer 06 - 47080932.
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DOET U MEE AAN DE NATIONALE TUIN & KLIMAAT ROUTE? 
De Nationale Tuin en Klimaat Route 
is een online platform vol duurzame 
voorbeeldtuinen en -projecten. Hier 
kunt u ideeën opdoen voor een 
klimaatvriendelijke tuin, balkon of 
buurt en vragen stellen, zoals: Hoe ga 
ik hitte tegen? Of hoe maak ik mijn 
balkon insectvriendelijk? Op 3 en 10 
september kunt u ook op bezoek gaan 
bij duurzame (tuin)voorbeelden in de 
buurt. Wij steunen dit initiatief en hopen 
dat u mee wilt doen! 
 
Samen voor meer groen
Wethouder Antoinette Ingwersen legt uit 
waarom een klimaatvriendelijke tuin zo 
belangrijk is: “Een groene buitenruimte 
nodigt uit om naar buiten te gaan en 
ervan te genieten. U kunt uw balkon, 
buitenplaats of tuin vergroenen met 
leuke planten en bloeiende bloemen. 
Kleine dieren, insecten en vogels vinden 
er voedsel en schuilplaatsen. Daarnaast 
is een groene tuin beter bestand tegen 
droogte, hitte en wateroverlast.” Zij 
moedigt iedereen aan om hun groene 
voorbeeld te delen. “Als u geen idee 

heeft welke klimaatvriendelijke acties u 
kunt ondernemen of wat het u oplevert, 
dan zijn de ervaringen van andere 
mensen erg handig. Wat is nu een 
betere inspiratiebron, dan de groene 
tuin of het groene balkon bij de buren? 
Ik hoop dan ook dat zo veel mogelijk 
mensen meedoen.”
 
Deel uw verhaal en help zo anderen 
op weg! 
Het platform biedt een podium 
voor groene voorbeeldtuinen en 

-projecten, zoals een waterdoorlatend 
terras, een insectvriendelijk balkon 
of gemeenschappelijke moestuin. 
Bent u al aan de slag gegaan met 
groen, wateropvang of andere 
klimaatvriendelijke maatregelen? Meld 
uw tuin, balkon of project dan aan via 
de website www.tuinenklimaatroute.nl 
en inspireer anderen met uw verhaal. In 
september kunt u uw tuin openstellen 
voor bezoekers tijdens de Tuin & 
Klimaat Route. Meer informatie is te 
vinden op www.tuinenklimaatroute.nl.

GEÏNTERESSEERDE INWONERS OP 
DUURZAAMHEIDSMARKT NIEUWKOOP
Leuke gesprekken en mooi weer bij 
de Duurzaamheidsmarkt in Nieuwkoop 
op zaterdag 14 mei. Met kramen 
van het Techniekhuis, het Repair 
Café, de Gebiedscoöperatie met de 
energiecoaches, de gemeente zelf en 
de mobiele showroom van Duurzaam 
Bouwloket konden inwoners er onder 
andere terecht met vragen over het 
verduurzamen van hun woning. 

Nico gefeliciteerd!
Bezoekers konden er ook een 
moestuinpakket winnen door het aantal 
bloemzaden in de pot te raden. De 
winnaar van het moestuinpakket is Nico! 
Hij dacht dat er 1.000 zonnebloemzaden 
in de pot zaten. Een goede gok! Want 
het juiste aantal was 1.036.

Onze energiecoaches adviseren u gratis
Kon u niet langskomen en heeft 

u plannen om uw woning te 
verduurzamen? U kunt via 
www.gcnieuwkoop.nl/energiecoach een 
afspraak maken met een energiecoach 
voor een persoonlijk advies of voor uw 
vragen bellen met Duurzaam Bouwloket 
072 – 743 39 56.

Huurders krijgen 70 euro subsidie 
Als huurder kunt u niet zelf aan de 
slag met grotere maatregelen zoals 
het isoleren van uw huurwoning of het 
plaatsen van zonnepanelen. U kunt 
echter wel makkelijk energie besparen 
met eenvoudige energiebesparende 
producten, zoals ledverlichting. Alle 
beetjes helpen. 

Wij helpen u door u 70 euro subsidie 
te geven om de energiebesparende 
producten te kopen die bij u passen. U 
koopt de producten eenvoudig online 

via www.duurzaambouwloket.nl/
rrew-nieuwkoop. U kunt één keer 
gebruik maken van deze subsidie.

Vindt u het lastig om een keuze te 
maken? Maak dan een afspraak met 
een energiecoach voor gratis advies via 
www.gcnieuwkoop.nl/energiecoach.
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De officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u berichten over uw buurt van bijvoorbeeld 
omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten per e-mail ontvangen?  Meld u dan aan bij de e-mailservice van overheid.nl.

AANVRAGEN EVENEMENTEN & 
ACTIVITEITEN 
Nieuwkoop 
Terrein Fleurstraat Bruggebuurtfeest 
1-3 sep  
Diverse wegen halve marathon 4 sep 
Ter Aar 
Argonnepark KinderVakantie week 
15-19 aug  
Langeraar  
J.A. Bontjestraat - plaatsen container, 
29 aug - 3 okt 
Noordeinde  
Hogedijk 35 schenken alcohol 14 aug 
Pink Panther Feest 
Zevenhoven 
Dorpsstraat 12 schenken alcohol 18 jun 
Dorpsmarkt 
Noorden 
Hogedijk 6 - tentfeest, 21-22 okt 
  
BESLUIT EVENEMENTEN EN 
ACTIVITEITEN 
Noorden 
Simon van Capelweg 111 - Beachsoccer-
volleybaltoernooi 29-31 juli 
Gerberastraat 46 - Feestweekend 
Noorden, 16-19 jun + schenken alcohol 
Noordse Dorpsweg 7 - geluidhinder 
25 jun  
Noorden, Noordse Dorp, Woerdense 
Verlaat  
Huis-aan-huis verkoop 13 t/m 18-6 
Hervormde Gemeente  
Zevenhoven 
Stationsweg 23 loterij 25-5 - 
Nieuwveen en Ter Aar  
Reclameborden 18 mei - 1 jun Anytime 
Fitness 
Nieuwveen 
Dorpsstraat schenken alcohol, 24 jun 
Ter Aar 
Bornstraat 11 geluidhinder 9 jul 
Smidskade 18 - Vedette Botenshow 3 
en 4 sep 
Langeraar  
Achtmorgenpad 1 - overschrijden 
verlichtingstijden 4 t/m 9 jul  
Nieuwkoop  
Reghthuysplein, Dorpsstraat Torenpop + 
schenken alcohol, 11 jun   
Beerstratenlaan 1 - geluidhinder 25 jun 
Dorpsstraat 62 - overschrijden 
geluidsnormen, 21 mei 
Zuideinde 62A - overschrijden 
geluidsnormen 9 jul 
 
BESLUIT STRAAT EN NUMMER 
Straatnamen Ter Aar (Papenveer), 
Paradijsweg westzijde: Orchideeëntuin, 
Stephanotistuin en Sneeuwklokjestuin  

Zevenhoven, Kade nr.9  
Nieuwveen, Muggenlaan nr. 1 t/m 15
 
VERORDENINGEN EN 
REGELINGEN 
Beleidsregels Ambtshalve uitbetaling 
eenmalige energietoeslag 2022  
Lijst adviesrecht gemeenteraad  
 
VOORGENOMEN OPNAME 
VERTREK BRP 
Zevenhoven 
De heer Csaba István Hernádi 
Ter Aar 
De heer Lauris Leinats 
Mevrouw Alla Horna 
Mevrouw Alona Kharkava 
Mevrouw Yuliia Zakrevska 
 
VERKEERSBESLUITEN   
Nieuwkoop 
Uitbreiden blauwe parkeerschijfzone 
(11 parkeerplaatsen) Kolfbaan en 
Dorpsstraat tussen nr. 50 en 117, 
opheffen blauwe parkeerschijfzone 
(88 parkeerplaatsen) parkeerdek 
Nieuwe Cope Achterweg, onttrekken 
18 parkeerplaatsen uit blauwe 
parkeerschijfzone Reghthuysplein 
 
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER 
Nieuwkoop Noordenseweg 29 - 
verkleinen bedrijf 
 
SLOOPMELDINGEN 
Nieuwkoop 
De Hoek 18 - afvoeren gevelbeplating 
Dennenlaan 29 - verwijderen asbest 
Meije 272- verwijderen asbest 
Zuideinde 170 - verwijderen asbest 
Papenveer 
Paradijsweg 106 - verwijderen asbest 
Woerdense Verlaat 
In de Maalderij 5 - verwijderen asbest 
beplating 
Zevenhoven 
Jonge Zevenhovenseweg 7 - 
verwijderen asbest 
Schoolstraat 12 - verwijderen asbest 
  
AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 
Nieuwkoop 
Achttienkavels 7 - aanleg elektra 
Reghthuysplein 21 - plaatsen 
reclameborden 
Roelofsstraat 34 - aanbouw achtergevel 
Windhaak 24 - uitbreiden woning 

Nieuwveen 
Nieuwveens Jaagpad 13C - plaatsen 
toegangshek 
Zevenhoven 
Haagwinde 8 - plaatsen dakopbouw 
Kousweg 2 - verbouwen berging tot 
zorgwoning 
Ter Aar 
Meester Jonkerpad 1 - bouw 20 
zorgunits 
Tussen Zevenhovenseweg en 
Windepad - Realiseren uitrit 
Vierambachtsstraat 27 - plaatsen 
dakkapel 
Woerdense Verlaat 
Lange Meentweg 28- realiseren 
onderheid terras 
Uitweg 30 - plaatsen brug 
 
VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING 
Anemonenstraat 13 Noorden - kapsalon 
Nieuwveens Jaagpad 45A Nieuwveen - 
bouw kas 
Smidskade 3 Langeraar - bekrachtigen 
vlonder en lantaarn  
Voorweg 123 Noorden - bouwrijp 
maken voor bouw 10 woningen 
Westkanaalweg 96 Ter Aar - 
stacaravan/mobihome  
 
AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING 
Nieuwkoop 
Achttienkavels 2 - uitbreiden woning 
Atoomweg 9A (Neutronenweg) - 
uitbreiden bedrijfspand 
Nieuwveen 
Ampèrestraat 5 - bouw bedrijfspand 
Muggenlaan 1 t/m 15 - realiseren 80 
studio`s 
Kerkstraat 21 - wijzigen voorgevel, 
nokverhoging, dakopbouw  
Ampèrestraat 5 - bouw bedrijfspand 
Noorden  
Prolkade 2 - overkapping - ingetrokken 
Anemonenstraat 21 - verbouw en 
uitbreiden gebouw 
Noordeinde 
Noordeinde 3C - plaatsen dakkapel 
Zevenhoven  
S. van Drielstraat 32 - uitbreiden woning 
Langeraar 
Geerweg 29 - bouw woning 
Ter Aar  
Kerkweg 79 - dempen sloot en 
compenseren 
Woerdense Verlaat  
Grechtkade 12 - afwijken 
bestemmingsplan voor hondentraining 
Lange Meentweg t.h.v. nummer 22 - 
verbeteren watersysteem Oudendam 

BEKENDMAKINGEN IN HET KORT 
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WINNAARWINNAAR  
TUINMETAMORFOSE! TUINMETAMORFOSE! 

KUNSTROUTE NIEUWKOOP 
4, 5 en 6 juni kunt u een bezoek brengen aan de 
Nieuwkoopse Kunstroute. Met 66 deelnemende organisaties 
en 32 locaties kunt u genieten van kunst in onze gemeente. 
In de Kaleidoskoop is een overzichtstentoonstelling ingericht. 
Hier ziet u werken van deelnemers aan de Kunstroute en 
krijgt u een gratis programmaboekje. Vervolgens kunt u uw 
eigen Kunstroute bepalen en de verschillende deelnemers 
bezoeken. 
 
Meer informatie en een overzicht van de deelnemers staat op 
www.kunstroute-nieuwkoop.nl.

KLASSENWERK 
Met de coronapandemie op zijn retour zijn we blij dat alle 
scholen in onze gemeente weer ‘gewoon’ open zijn. In deze 
rubriek blikken de scholen terug op de coronaperiode, wat 
heeft het ze opgeleverd en hoe kijken zij naar de toekomst. 
Dit keer is basisschool Antonius in Noorden aan de beurt. 

Antonius is een school met zo’n 140 leerlingen. Ze werken 
met units. Groep 1/2 en groep 2/3 vormen unit 1, groep 4 
en 5 vormen unit 2 en groep 6 t/m 8 vormen unit 3. Tijdens 
een aantal momenten van de dag werken de leerkrachten 
en de leerlingen binnen een unit groepsoverstijgend en 
groepsdoorbrekend. Puk (groep 3), Juna (groep 5) en Tess 
(groep 7) vertellen wat zij vinden van hun school. 

Wat vinden jullie leuk aan jullie school? 
En waar zijn jullie trots op?
Tess: “Ik vind de samenwerking met de andere groep leuk 
en de uitjes die we hebben. Binnenkort hebben we met 
groep 7 de waterdagen op de Nieuwkoopse Plassen met 
Natuurmonumenten.”

Juna vond de koningsspelen heel erg leuk. “We waren bij NSV op 
het terrein en konden allerlei leuke spelletjes en activiteiten doen.” 

Puk vond het spekhappen het allerleukst om te doen. Verder 
vindt ze het leukst aan school dat ze allemaal nieuwe dingen 
kan leren. Ze kan ook niet wachten om naar groep 4 te gaan.

Juna weet heel goed waar ze trots op is. Dat is namelijk op 
het mooi schoolgebouw en dat het altijd zo netjes is. 

Hoe vonden jullie de coronatijd? Vinden jullie het fijn dat 
jullie weer gewoon naar school kunnen?
Alle drie de meiden geven aan dat ze blij zijn dat ze weer 
gewoon naar school kunnen samen met alle vriendjes en 
vriendinnetjes. Als je iets niet snapt dan kan je veel makkelijker 

hulp aan de juf vragen. Dat was via de computer toch minder 
makkelijk.

Tess geeft wel aan dat ze van thuisonderwijs het leukst vond 
dat ze soms wat later kon beginnen. En zelf wat meer de tijd 
kon indelen. Juna vertelt dat ze lekker vroeg begon met haar 
opdrachten, zodat ze de hele middag de tijd had om lekker te 
spelen. Verder vonden ze het vaak maar saai thuis. Puk vond 
het niet saai thuis, zij had haar zusje, neefje en opa en oma 
om mee te spelen.

Waar kijken jullie naar uit?
Het schoolplein wordt verbouwd en daar zijn alle drie de 
meiden erg enthousiast over. Er komt een apart voetbalveldje 
en een nieuw speeltoestel.

De meiden vertellen ook enthousiast over de Breinhelden 
Effi en Furron. Zij helpen met leuke oefeningen de kinderen 
hun krachten te leren kennen. Zo heb je onder andere 
Startkracht. Dat heb je nodig om ergens aan te beginnen. 
En Gevoelskracht heb je nodig om je emoties te kunnen 
regelen. Ze kijken er naar uit om nog meer te leren van deze 
Breinhelden!

In samenwerking met het 

televisieprogramma 

Lodewijks Groene Geluk’ geven 

wij een gratis tuinmetamorfose 

weg! Uit alle inzendingen, en dat 

waren er veel, zijn vier tuinen 

geloot. Tot 16 mei kon er op de 

vier tuinen gestemd worden. 

De tuineigenaar met de meeste 

stemmen wint de tuinmeta-

morfose en dat is geworden: 

Annemijn Haak. Gefeliciteerd 

Annemijn! We kijken er naar uit 

dat de betegelde tuin wordt om-

getoverd tot een mooie, groene 

en klimaatvriendelijke tuin!
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